Trondheim Biathlon Team
Årsrapport for sesongen 2018/19
Bakgrunn og formål
Tilbudet for juniorene i kretsen ble fra og med sesongen 2015/16 skilt ut i et eget team,
Trondheim Biathlon Team, underlagt Sør-Trøndelag skiskytterkrets. Fra sesongen 2016/2017
ble teamet utvidet med et tilbud til seniorer, i sammenheng med at Team Statkraft Trondheim
ble avviklet.
Målgruppene for de to treningsgruppene i Trondheim Biathlon Team er:
TBT skal gi et godt tilbud til utøvere som bor i Trondheim eller nærområdet: som går på
videregående skole, uavhengig av om dette er Heimdal VGS eller andre skoler.
Samlingspakken har gitt tilbud til utøvere under videregående utdanning med stor avstand fra
Trondheim og som ønsker å delta i treningsfellesskapet i teamet. Samlingspakken har også
vært et tilbud for utøvere som vurderes å ha større sportslig og utviklingsmessig utbytte av å
følge samlings- og fellesøkter med TBT istedenfor TBT20+.
TBT 20+ skal gi et godt treningstilbud for utøvere som kommende sesong skal konkurrere i
siste års junior (21) og senior, og som er ferdige med videregående skole. Opptakskrav har
vært at utøver satser skiskyting, ønsker og evner å bidra positivt i treningsgruppa.

Tilbudene
Tilbudet er bygd opp med en blanding av enkeltøkter i Trondheim og noen treningssamlinger.
Hoveddelen av aktiviteten foregår i Trondheim. Gjennom deltakelse i teamet får utøver
tilgang til: fellesøkter, tester, treningssamlinger, personlig trener, våpen / skuddtesting,
eventuelle utstyrsavtaler.
Formålet med Trondheim Biathlon Team er å gi våre juniorer og seniorer gode betingelser for
å utvikle seg som skiskyttere, både gjennom å forsterke det opplegget mange har gjennom
videregående utdanning, og ved å sømløst ivareta de som er ferdig med videregående og
ønsker å satse videre på skiskyting.

Organisering
Trondheim Biathlon Team er organisatorisk underlagt og rapporterer til Sør-Trøndelag
skiskytterkrets. Teamet har et eget «driftsstyre». Kretsen har en representant i styret, som
ellers består av foreldre til utøvere. Styrets sammensetning 2018/2019:
Even Selnæs (leder), Bjørn Erik Johnsen (økonomi), Kjetil Wærnes (kretsens representant),
Geir Striger og Anders Fremstad. Hovedtrener/sportslig leder Stig Strand har møtt i
styremøtene.
Trenere i Trondheim Biathlon Team sesongen 2018/2019 har vært
TBT:
Knut Kuvås Breivik
Vegard Ovesen
Chris Endre Haugen
Andreas Kvam

TBT20+
Stig Strand (KS)
Andreas Kvam (KS)
Anders Myrland (MS)
Sveinung Hestad Strand (MS)

Aktivitet
Aktiviteten i teamet startet i mai 2018. Sesongopplegg ble annonsert på kretsens og
forbundets nettsider og dette beskriver innholdet i tilbudet.
Teamet har dekket treneres reise og opphold i forbindelse med Norges Cup arrangement hvor
teamet har stilt med trenere i tillegg til kretsens lederapparat.
I løpet av året har foreldre fra teamet i samarbeid med Trondhjems skiskyttere stått for drift
og utleie av Saupstad Testanlegg.

Utøvere
I sesongen 2018/19 har totalt 46 løpere vært tilsluttet teamet, hvorav 23 i treningsgruppen
TBT og 23 utøvere i TBT20+. Av totalt 46 utøvere er 15 utøvere fra kretser utenfor SørTrøndelag Skiskytterkrets.

Økonomi
Teamets inntekter består av treningsavgift, momskompensasjon, inntekter fra drift av
Saupstad Testanlegg og noe dugnadsinnsats fra foreldre, trenere, utøvere og ledere. Teamet
budsjetterer med henblikk på et nullresultat hvert år. Det er gjort en avklaring og avstemming
av overskudd fra tidligere driftsår i samråd med kretsen.
TBT20+ mottok en engagsstøtte fra Sør-Trøndelag Skiskytterkrets i oppstartsmidler for
sesongen. I tillegg mottok TBT20+ midler til sesongen fra NSSF sentralt på kr. 75.000,- for
for å ivareta treningstilbud som ett av fire tyngdepunkt i landet. Det legges til grunn at det vil
tilføres midler fra NSSF i samme størrelsesorden også for sesongen 2019/2020.

Styringsmodell
Trondheim Biathlon Team er fortsatt «under utvikling» og gjennom 2018/19-sesongen har
styringsmodellen blitt evaluert. Det er konkludert med at
 Styringsgruppen utvides med flere medlemmer
 Styringsgruppen deles i to «team styrer», ett for TBT og ett for TBT20+
 Et felles overbygg over styrene ivaretar det som er fellesinteresser for begge tilbudene
Hovedhensikten med endringen er å kunne fokusere bedre innsatsen rundt hhv TBT og
TBT20+ som av natur er forskjellige treningstilbud. Samtidig er det store fordeler med å
tenke sammenheng og stordriftsfordeler, eksempelvis på utstyr, sponsorer,
ammunisjonstesting, utnyttelse av trenere osv. Ambisjonen er fortsatt å tilby et godt sportslig
opplegg for de som ønsker å satse på skiskyting gjennom videregående skole og videre etter
videregående utdanning.

Opptak i teamet
Teamet opplever økt interesse for teamet fra utøvere utenfor Sør-Trøndelag Skiskytterkrets.
Hovedoppgaven til teamet er å gi et godt sportslig tilbud til utøvere som tilfredsstiller

opptakskriteriene og som er hjemmehørende i Sør-Trøndelag Skiskytterkrets. I den
utstrekning søkere fra utenfor kretsen tilfredsstiller opptakskravene og samtidig bidrar til en
fornuftig sammensetning av treningsgruppen, samt at økonomi / ressurser tillater det, vil man
ta opp utøvere også fra utenfor Sør-Trøndelag Skiskytterkrets basert på enkeltstående
vurderinger. Landslagsutøvere som har tilhold i Trondheim er automatisk kvalifisert til
opptak i teamet.

